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O SEGMENTO EMPRESARIAL DA HINERACAO E 
HINERAL: FUNCÕES E PERSPECTIVAS 

O NOVO MODELO 

Parabenizamos a Comissão de Minas e Energia da C~mara 
dos Deputados pela iniciativa de realiza~ão desse 
Simpósio. possibilitando a particípa~ão e~etiva dos 
diversos componentes do setor mineral no debate de 
questões relevantes a seu desenvolvimento. 
Agradecemos o honroso convite para apresentarmos uma 
visão empresarial do assunto em pauta. Sendo esta uma 
primeira reunião. onde se busca detectar aquelas 
questões que exigirão uma análise mais profunda. não 
podemos deixar de ~alar com clareza sobre certos temas. 
Não pretendemos, no entanto. esgotar o assunto, mas 
simplesmente chamar aten~ão para alguns pontos 
cruciais. 

BASE PARA UM NOVO MODELO MINERAL 

Com a promulga~ão da Constitui~ão brasileira, em 5 de 
outubro de 1988, determinaram-se mudan~as na ordem 
política, econômica e social do país que. no caso da 
minera~ão,- irão desembocar na cria~ão de um Novo Modelo 
Mineral. Em nosso entendimento, estamos em processo de 
estrutura~ão deste novo modelo. Os termos da 
Constitui~ão de~inem os ~undamentos sobre os quais será 
eregido o arcabou~o de leis, normas e políticas que 
nortearão a atividade mineral no Brasil. Os Senhores 
Deputados Constituintes, que hoje dão continuidade, 
agora como Legisladores. ao trabalho que iniciaram na 
Assembliia Nacional Con~tituinte. ~izeram uma clara 
op~ão pela livre iniciativa e pela propriedade privada, 
como estabelecido nos Artigo§ i ~ !70 da Carta Hagna. 
Determinaram. ainda, que o Estado só explorará 
diretamente· a atividade econômica quando necessário 
"aos imperativos da seguran~a nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei" <Art. 
173). Prescreveram, também. o respeito ao meio ambiente 
como exig~ncia a qualquer atividade no país. 
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Participa dessa visão o novo Governo. empossado em 15 
de mar~o deste ano: ao assumir seu cargo, Sua 
Excelªncia, o Senhor Presidente Collor afirmou crer 
"que compete primordialmente à livre iniciativa - não 
ao Estado - criar riqueza e dinamizar a economia'º. 
Assim, o Estado deverá agir º'não como produtor, mas 
como promotor do bem-estar coletivo··. A e~iciincia e a 
competitividade, inclusive no plano internacional. 
deverão ser os motores que impulsionarão a melhoria de 
nível de vida dos cidadãos brasileiros. com mais 
equidade na distribui~ão de renda. Da responsabilidade 
social ~az parte o imperativo ecológico. 

CONVOCAC~O DAS EMPRESAS 

O chamamento dos Poderes Legislativo e Executivo aos 
empresários brasileiros para assumirem a lideran~a no 
desenvolvimento de nosso país encontra perfeita 
resson~ncia no setor de minera~ão. 

Apesar de não gozarem de incentivos, nossos produtores 
de minério de ~erro, bauxita e outros bens minerais são 
competitivos no mercado internacional, gerando 
expressivo superávit na balan~a comercial mineral, 
excluídos o petróleo e gás natural. Mesmo dispondo de 
relativamente parcas informa~ões sobre o seu subsolo, 
devido à car~ncia e irregularidade dos programas 
governamentais de pesquisa geológica básíca, as 
empresas mineradoras atendem à demanda por uma vasta 
gama de matérias primas necessárias às atividades 
manuTatureiras e agrícolas do país, sendo a base para o 
desenvolvimento de inúmeros setor~s da Economia. 
Arcando com custos de implanta~ão de inTraestrutura 
social e básica, cuja e~ist~r.cia é consid2rada pré 
requisito em projetos de outra natureza, 
empreendimentos de minera~ão constituem-se em polos de 
desenvolvimento regional e de Tixa~io do homem. 
Utilizando técnicas adequadas. as empresas desenvolvem 
suas atividades de lavra de Torma a garantir o 
aproveitamento ótimo de suas reservas. coerentes com o 
princípio de conserva~ão dos recursos naturais. 
Obedecendo critérios técnicos e legais, as mineradoras 
reabilitam as áreas de lavra, possibilitando a 
sequência de usos do solo e o retorno deste ao acervo 
de terras disponíveis para habitação, lazer, 
agricultura ou usos industriais. 
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CONDICõES NECESS~RIAS 

O empresário do setor mineral atende ao chamamento da 
sociedade civil. No entanto, necessita de condi~ões 
adequadas à sua tomada de decisão de investir. 

Regras para Reabilita~ão do Meio Ambiente 

No contexto global da vida nacional, há que haver uma 
concilia~ão entre atividade econômica e defesa do meio 
ambiente. Devido à sua import~ncia estratégica como 
base para quase toda atividade econômica e sendo o 
ponto de partida para a manu~atura e a constru~ão 
civil, além de contribuinte ao incremento da 
produtividade agrícola, a minera~ão foi destacada pela 
Assembléia Constituinte de 1988, que a ela concedeu 
permissão para alterar o meio-ambiente de forma 
controlada e sob a obriga~ão de reabilitar as áreas 
a~etadas. Todos aqui presentes têm plena consciancia de 
que o homem é, por excelência, um agente trans~ormador 
do meio ambiente: ao construir cidades e estradas, ao 
implantar ~azendas. ao erguer barragens hidroelétricas, 
ao buscar a natureza nas praias ou montanhas. o homem 
modifica de forma irrevogável esta mesma natureza. 
Todos têm consciência também que, sem bens minerais, 
não estaríamos sentados hoje neste auditório, 
utilizando um sistema de som moderno, acomodados em 
poltronas confortáveis, protegidos do sol ou do frío 
por estas paredes - nem teríamos chegado a este ~ôro 
sem sacrificarmos horas ou dias no lombo de um burro, a 
mais rápida alte~nativa aos automóveis e aviõ~s. NO 
entanto, a minera~ão é uma das poucas atividades 
hu~anas pontuais1 limitadas no tempo e no espaço, que 
permitem a recupera~ão e o uso sequencíal do solo. A 
Constituição Federal e a sociedade, com propriedade, 
exigem a reabilita~ão: aqueles que não a fizerem não 
têm o direito de alterar o meio ambiente. 



Por outro lado, é obriga~ão dos poderes pÚblicos1 
Legislativo e Executivo. estabelecerem com clareza os 
Par~metros que deverão reger a atividade produtiva, 
além de definirem as atribui~Ões e jurisdi~ões de cada 
órgão envolvido no acompanhamento e fiscaliza~ão de sua 
aplica~ão. A pré-fixa~ão e estabilidade das regras é 
condi~ão essencial tanto para a tomada de decisão 
criteriosa das empresas quanto para evitar os casuísmos 
que têm se tornado empecilhos à concretiza~ão de 
projetos de minera~ão legal e tecnicamente elaborados. 

Justa Tributa~ão 

Se observamos o universo de empresas que atuam na 
minera~ão brasileira. encontramos uma dicotomia. A 
produ~ão de bens para aplica~ão na constru~ão civil, 
areia. cascalho, brita. calcário. rochas ornamentais. 
se dá usualmente por uma vasta e variada gama de 
firmas. diversificadas em seu tamanho. nos mercados 
que suprem. em suas técnicas de lavra e em sua 
capacita~ão administrativa. Elas atendem 
primordialmente ao mercado interno. Já a produ~ão de 
bens minerais metálicos se concentra em um número 
relativamente pequeno de empresas. Este é o padrão 
mundial. Facilmente, pode-se interpretar esta estrutura 
como oligopólica. No entanto, é necessário manter 
presente que este é um segmento de caráter 
internacional, onde a competi~~º acirrada ocorre entre 
empresas em países distantes e com políticas 
diferenciadas de aPoio à mineracão. 

Exceto nas culturas eMtremamente primitivas, não exist€ 
··autonomia mineral··. Hesmo os países reconhecidarnente 
mineradores, como Austrália. Canadá e África do Sul, 
participam como compradores no interc~mbio comercial 
mundial. no qual a eficiência e a competitividade 
definem o acesso a mercados. 
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Sem gozar de incentivos especiais, e devendo arcar 
cada vez mais com custos de investimento na prote~ão ao 
meio ambiente, o setor mineral brasileiro não pode 
so~rer o ônus de tributa~ão excessivamente elevada sem 
que isso se configure em desestimulo à atividade de 
mineração e em aumento desnecessário de nossa 
dependência externa. Infelizmente, há com frequência um 
hiato entre a cria~ão de um tributo exageradamente 
pesado e a percep~ão de suas consequências sobre o 
setor. No caso de alguns bens minerais, a 
clandestinidade aflora como solu~ão imediata. Para 
outros, há uma queda nos investimentos e uma gradual 
perda de espa~o. perceptível somente no médio prazo. A 
mineração exige, para sua manuten~ão, investimentos em 
pesquisa que permitam a reposi~ão de reservas 
exauridas. Para crescer. são necessárias inversões em 
busca de novas reservas que comportem expansão de 
capacidade produtiva. Em condi~Ões adversas, as 
empresas mineradoras restringem esses investimentos, 
limitando, inicialmente, seu crescimento e, 
posteriormente, sua própria participa~ão na atividade. 

Podemos dizer, na verdade, que por se caracterizar por 
períodos de matura~ào longos, a minera~ão 
frequentemente tarda em tornar visíveis os sintomas de 
sua debilidade, resultante de medidas inapropriadas à 
sua realidade. Portanto, tornam-se mais cruciais 
dosagens corretas na ado~ão de medidas que a~etam a 
competitividade do setor. 

A QUEST~O DE RECURSOS 

A capacidade da minera~ao brasileira de continuar a 
desempenhar o papel que lhe tem sido reservado e de 
crescer para realizar o potencial geoldgico indicado, 
depende diretamente da identifica~ão. mensura~ão, 
análise e viabiliza~ão de recursos hoje desconhecidos 
ou somente suspeitados. Isto implica em investimentos. 
Investimentos, por sua vez, implicam em capital. 
Qualquer discussão dos rumos a serem dados à atividade 
mineral brasileira ter~ necessariamente que encarar 
~rontalmente a questão: de onde virão os recursos 
exigidos? 



Consideremos as tres grandes etapas da minera~ão: 

Em primeiro lugar, temos o conhecimento amplo do 
ambiente geológico, que permite a escolha de alvos 
potencialmente promissores para a gera~ão de jazidas. 

A Constitui~ão atribui à Unia~ rompetência para 
organizar e manter os serviços o~iciais de 

geologia e cartogra-Fia de Umbito nacional'' <Art. 21. 
Parág. XV>, garantindo assim o apoio fundamental 
representado pelos Levantamentos Geológicos Básicos. 

Em seguida, há a etapa de pesquisa, que distingue a 
minera~ão de todas as demais atividades produtivas. Um 
fabricante de computadores poderá, teoricamente, 
adquirir todo o know-how para produzir equipam,entos 
eletrônicos no país. Poderia até comprar os componentes 
no exterior e meramente montá-los no Brasil. O mesmo 
pode ser dito de qualquer manufatura. Não é o caso da 
minera~ão. Podemos. sim, comprar minério no exterior. 
Não podemos comprar uma mina, nem uma jazida, e 
trans-Ferí-la ao Brasil para produc;ão "nacional". 

Esta etapa essencial e tlnica da minera~~º se 
caracteriza ainda pelo elevado grau de risco inerente à 
atividade. Estudos demonstram que menos do que iX das 
áreas objeto de pesquisa se trans-Forma em mina, e menos 
do que 0,1X resulta em uma mina altamente rent~vel. 

Finalmente. temos a etapa de produc;ão~ alocada p~la 
Assembl~ia Constituinte à iniciativa privada. 
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Dessa exposi~ão, torna-se evidente que não há u~a clara 
definição da origem dos recursos a serem empregados na 
fase de maior risco, a da pesquisa. 
O capital estrangeiro foi alijado desta etapa. A 
extin~io do Imposto ~nico sobre Minerais - IUH. por sua 
vez, reduziu a disponibilidade de recursos para este 
fim a nível estadual. Já a atual conjuntura econômica 
do país torna difícil o acesso a financiamentos 
externos. O capital privado nacional tem se mostrado 
acanhado na assun~ão dos elevados riscos da pesquisa. 
Torna-se, portanto, necess~rio contemplar alternativas 
para a realiza~ão destes investimentos. O Estado está 
disposto a se envolver diretamente nessa atividade? Ou 
preferirá criar condi~ões para que os agentes 
produtivos a executem? A resposta a estas questões~ 
fundamental à viabiliza~ão da atividade mineral, e cabe 
aos Poderes Legislativo e E~ecutivo, contando com a 
particiPa~ão e contribui~ão dos agentes econômicos. 
estabelecerem os par~metros dentro dos quais as 
empresas privadas tomarão suas decisões de 
investimento. 

CONCLUS2!i0 

Na visão do empresário, o Novo Modelo Mineral 
brasileiro está sendo definido hoje, através das leis 
promulgadas pelo Congresso e pelas decisões tomadas 
pelos orgãos do Poder Executivo. Acreditamos ser 
essencial que este Hodelo seja objetivo, embasado na 
realidade, apresentando alternativas viáveis para a 
resolu~ão das quest6es criadas por decisões políticas. 

Sim. A atividade econômica tem que respeitar o meia 
Quais os parãmetros que vão reger a 
destes dois imperativos nacionais: produzir 
a natureza ? Quais as atribuições e 
dos poderes públicos? Quais os deveres e 
agentes econômicos? 

ambiente. 
concilic:ão 
e proteger 
jurisdiç:Ões 
direitos dos 

Sim, a minerac:ão deve contribuir à manuten~ão do Estado 
através do pagamento de tributos. Qual a dosagem 
correta para que estes não su~oquem a atividade 
produtiva? 
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Sim, a Pesquisa mineral deve embasar a produ~ão 
responsável, eficaz e competitiva. Qual a origem dos 
recursos para empreender esta etapa de elevado risco? 

Ao ouvirem representantes dos diversos segmentos do 
setor mineral. como Tazem os membros desta Casa neste 
Simpósio, os formuladores de políticas colhem subsídios 
que contribuirão para que o Novo Hodelo Mineral permita 
o retomar da din~mica da minera~ão e a realização do 
potencial do subsolo brasileiro. 

Colocamo-nos à disposi~ão dos Senhores Deputados para 
aproTundarmos os debates que permitirão a esta Casa 
visualizar o Setor Mineral Brasileiro sob a óptica de 
um agente comprometido com a solu~ão dos problemas 
nacionais, e cujas peculiaridades o tornam 
especialmente adequado para tal e merecedor do 
reconhecimento de sua import~ncia. 


